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1. — GEÇEN '. 

İzmir Milletvekili Cihad Baban ve 5 arka
daşının, Belediye Gelirleri Kanununun 21 nci 
maddesinin 4 ncü fıkrasının yorumlanmasına 
dair olan önergesi, isteği üzerine geri verildi. 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya-
cıgiller'in, memlekette her gün biraz daha artan 
i «sizlik hakkındaki sözlü sorusunun görüşülmesi. 
Çalışma Bakan Vekilinin teklifi üzerine 25 Ara
lık 1950 Pazartesi Birleşimine bırakıldı. 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, 
Varlık Vargisinden af, terkin veya tadil edilen 
miktar ile İstanbul eski Defterdarının bâzı mü
kellefler hakkında yaptığı muameleye dair olan 
sözlü sorusu, Maliye Bakanı oturumda hazır bu
lunmadığından gelecek Birleşime bırakıldı. 

Bursa Milletveikli Selim Eagıp Emeç'in, as
kerî birlik ve okullarda zeytin istihlâkinin artı
rılmağı için bir tedbir düşünülüp düşünülm>edi-

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, 
Cumhurbaşkanlığı köşkünde bulunan kimya lâ-
boratuvarı, kapalı manej, sığmak, müştemilât ve ş 
teferruatı için ne kadar para sarf edildiğine ve j 
Millî Sarayların teftişi neticesine dair Büyük ; 
Millet Meclisi Başkanlığından sözlü sorusu 

Teklifler 

1. — Denizli Milletvekili Mustafa GülcügiP-
in, 1757 sayılı Kanuna ek 5142 sayılı Kanunun 
birinci maddesinin değiştirilmesi hakkında Ka
nun teklifi (2/87) (Bütçe Komisyonuna); 

2. —.:Erzurum' Milletvekili. Emrullah Nutku-' 
nun, Hazine, hususi muhasebe ve belediyelerden 
Halkevleri namına alınarak Cumhuriyet Halk 
Partisi.'hesabına geçirilen paraladın geri akama

dı hakkında kanun teklifi (2/88) (İçişleri, Ma
liye, Adalet ve Bütçe Komisyonlarına); 

3. — Manisa Milletvekili Muhlis Tümay'ın, 
Türk Ceza Kanununun 455 ve 459 ncu maddele
rinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
(2/89) (Adalet Komisyonuna); 

["ANAK ÖZETİ 

ğine dair olan sorusu, soru sahibi bu Birleşimde 
de hazır bulumadığmdan düştü. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 1950 yılı Mart, 
Nisan ve Mayıs ayları hesabı hakkındaki Meclis 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu okuna
rak bilgi edinildi, 

İstiklâl Harbi Malûllerine verilecek para mü
kâfatı hakkındaki Kanun tasarısının birinci gö
rüşülmesi bitirildi. 

20 . XI I . 1950 Çarşamba günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Kayseri Milletvekili Tokad Milletvekili 

F. Apaydın M. Önal 

Kâtip 
Kayseri Milletvekili 

1. Kirazoğlu 

(6/136) 
Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, 

Dolmabahçe Sarayı karşısında yaptırılan stad
yum sahasına katılan arazi hakkındaki sözlü 
soru önergesi, İçişleri ve Maliye Bakanlıkları
na gönderilmiştir. (6/137) 

4. — Samsun Milletvekili Hadi Üzer ve 49 
arkadaşının, Bankalar ve Devlet müesseseleri 
memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülü hak
kındaki 3659 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle 
aynı kanunun 4621 sayılı Kanunla değiştirilen 
13 ncü maddesinin (A) ve (J) fıkralarının de
ğiştirilmesi ve geçici, bir madde eklenmesi hak
kında Kanun teklifi (2/90) (Bütçe Komisyo
nuna) ; 

Rapor 
5. — Rize Milletvekili İzzet Akçal'm, 431 sa

yılı Kararın (1) numaralı bendindeki (ve emsa
li idarelerin) şümulüne İmralı Cezaevinin de 
dâhil bulunup bulunmadığının yorumlanmasına 
dair önergesi ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(4/78) (Gündeme). 

Sora 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 



BÎRÎNOÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Hulusi Köymen 

KÂTÎPLEB : Füruzan Tekil (İstanbul), Muaa/ffer önal (Tokad). 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz vardır, Birleşimi açıyorum. Gündemimizin birinci maddesi : 

3. — BAŞKANLIK. DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Saym üyelerden bâzılamneb izin veril
mesi hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş-
kanlığı tezkeresi (3/119) 

Tezkereyi okutuyorum. 

16, X I I . 1950 
Kamutaya 

Aşağıda adları yazılı sayın üyelerin hizala
rında gösterilen sürelerde izinleri Başkanlık Di
vanınca 16'. X I I . 1950 tarihli toplantıda karar
laştırılmıştır. 

Kamutayın onanıma sunulur. 
T. B". M. M. Başkanı 

R. Koraltan 

Gazianteb Milletvekili Salâhattin Ünlü, 2 ay, 
hasta olduğu için; 1 1 , X I I . 1950 tarihinden iti
baren. 

Hakkâri Milletvekili Selim Seven, 2 ay, maze
retine binâen; 8 . X I I . 1950 tarihinden itibaren. 

İstanbul Milletvekili Sani Yaver, 1 ay, hasta 
olduğu için; 6 . X I I . 1950 tarihinden itibaren. 

Kırklareli Milletvekili Mahmut Erbil, 1 ay, 
hasta olduğu için; 1 . X I I . 1950 tarihinden iti
baren. 

Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri Ağa-
oğlu, 1 ay, hasta olduğu için; 1 1 . X I I . 1950 tari
hinden itibaren. 

Manisa Milletvekili Hamdullah Suphi Tğnrı-
över, 2 ay, hasta olduğu için; 12 . X I I . 1950 tari
hinden itibaren. 

Muğla Milletvekili Cemal Hünal, 1,5 ay, ma
zeretine binaen; 29 . X I I . 1950 tarihinden itiba
ren. 

Yozgadi Milletvekili Faik Erbaş, 1 ay, hasta 
olduğu için; 2 . X I I . 1950 tarihinden itibaren. 

Yozgad Milletvekili Hâşim Tatlıoğlu, 1,5 ay, 
hasta olduğu için; 2 . X I I . 1950 tarihînden itiba
ren. 

Yozgad Milletvekili Yusuf Karslıoğlu, 1 ay, 
hasta olduğu için; 11 . X I I . 195fr tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Efendim, isimleri okunan arka 
daşlarm mezuniyet taleplerini icabettiren gerek
çe ve mazeret bu okunan tezkerede kaydedilmiş
tir. Bu mazeretleri nazarı dikkate alarak herbi-
rerlerinin izin talebini ayrı ayrı reyinize arze-
deçeğim. 

Gazianteb Milletvekili Salâhattin Ünlü, 2 ay, 
hasta olduğu için; İ İ . X I I . 1950 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmîyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Hakkâri Milletvekili Selim Seven, 2 ay, maze
retine binaen; 8 . X I I . 1950 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. - , 

İstanbul Milletvekili Sani Yaver, 1 ay, hasta 
olduğu, için; 6 . X I I . 1950 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmîy en
ler... Kabul edilmiştir. 

Kırklareli Milletvekili Mahmut Erbil, 1 ay, 
hasta olduğu için; 1. X I I . 195,0 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmîy en
ler... Kabul edilmiştir, 

Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri Ağa-
,oğlu, 1 ay, hasta olduğu îçin; 1 1 . X I I . 1950 tari
hinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmîyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Manisa Milletvekili Hamdullah Suphi Tanrı-
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över, 2 ay, hasta olduğu için; 12 . X I I . 1950 tari
hinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Muğla Milletvekili Cemal Hünal, 1,5 ay, ma
zeretine binaen; 29 . X I I . 1950 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Kabul edenler.,. Kabul etmîyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Yozgad Milletvekili Faik Erbaş, 1 ay, hasta 
olduğu için; 2 . X I I . 1950 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmîy en
ler... Kabul edilmiştir. 

Yozgad Milletvekili Hâşim Tatlıoğlu, 1,5 ay, 
hasta olduğu için; 2 . X I I . 1950 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Yozgad Milletvekili Yusuf Karslıoğlu, 1 ay, 
hasta olduğu için; 1 1 . X I I . 1950 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Gündemin ikinci maddesine geçiyoruz. 

2. —• Bu toplantı yılında iki aydan fazla izin 
alan Gazianteb Milletvekili Salâhattin Ünlü-nün 
ödeneği hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı tezkeresi (3/120) 

BAŞKAN —• Tezkereyi okutuyoruz: 

Kamutaya 
Hastalığı sebebiyle bu Toplantı yılı içinde 

kendisine iki aydan fazla izin verilen Gazianteb 
Milletvekili Salâhattin Ünlü'ye ödeneğinin ve
rilebilmesi, İçtüzüğün 197 nci maddesi gereğin
ce, Kamutay'in iznine bağlı olduğundan keyfi
yet Yüce tasviplerine sunulur. 

T. B. M. M. Başkana 
R. Koraltan 

1. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğhı'-
nun, Varlık Vergisinden -af, terkin veya tadil 
edilen miktar ile İstanbul eski Defterdarının 
bâzı mükellefler hakkında yaptığı muameleye 
dair Maliye Bakanlığından sözlü sorusu (6/98) 

$. im 0 : 1 
BAŞKAN — Efendim, iki aylık izni bitmiş, 

aynı fakat mazereti devam etmektedir. Tüzüğümüz 
gereğince bu iki ayı tecavüz eden müddete ait 
ödeneğin verilebilmesi, Heyeti Muhteremenin 
izin tasvibine mütevakkıftır. Bu itibarla reyinize 
arzediyorum. Bu mazereti dolayısiyle ödeneği
nin verilmesini kabul buyuranlar ... (Mazereti 
ne imiş? sesleri). 

Efendim, evvelce izin verilmesi kabul edil
miş, fakat hastalığı devam etmekte bulunmuş
tur. Şimdi izni iki ayı geçtiğinden ödeneğinin 
verilmesi için Tüzük gereğince reyinizi alıyo
ruz. 

Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Şimdi gündemin üçüncü maddesine geçiyo

ruz. 

3. — Bu toplantı yılında iki aydan fazla izin 
alan Yozgad Milletvekili Hâşim Tatlıoğlu'nun 
ödeneği hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı tezkeresi (3/121) ^ 

Kamutaya 
16 . XII . 1950 

Hastalığı sebebiyle bu Toplantı yılı içinde 
kendisine iki aydan fazla izin verilen Yozgad 
Milletvekili Hâşim Tatlıoğlu'na ödeneğinin ve
rilebilmesi, içtüzüğün 197 nci maddesi hükmü 
gereğince, Kamutay'm iznine bağlı olduğundan 
keyfiyet yüce tasviplerine sunulur. 

T. B. M. Meclisi Başkanı 
Refik Koraltan 

BAŞKAN — Bu arkadaş hastaneden son za
manlarda çıkmıştır. Bundan evvel mezuniye
te dair okunan isimler arasında kendi ismi de 
geçmiştir. Henüz hastanede iken iki aylık me
zuniyeti nihayet bulmuştur. Bundan sonraki 
mezuniyetine ait ödeneğinin verilmesi heyeti 
muhteremenin tasvibine vabestedir. Arzediyo
rum: Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

BAŞKAN — Sinan Tekelioğlu burada mı? 
(Burada sesleri). 

18 . İXI . 1950 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Meclis huzurunda 

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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sözlü olarak Maliye Bakanlığınca cevaplandı
rılmasını saygılarımla dilerim. 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

1. Varlık Vergisinden af, terkin veya ta
dil için Hilmi Uran'm, Adana ve Cenup vilâ
yetlerinden, Şevket Adalan'ın izmir v.e civa
rından, Malî Müşavir Edip Görel ve diğer ze
vatın İstanbul'dan getirttikleri listelerde kim
lerin isimleri vardır? 

Bunlara tarhedilen vergi miktarı ile af, 
terkin ve tadil edilen miktarları nedir? 

Milletin arzusu üzerine ayrı ayrı okunması. 
2. Eski İstanbul Defterdarı Faik Üke, Pa-

pazyan ile Pozant'a müştereken tarhedilen ver
giyi aralarında taksim etmiş midir? 

Bu taksim kanuna uygun mudur? 
Değilse bu taksimden sonra her birinin borç

lu oldukları vergi tahsil edilmiş midir? edilme
miş ise kimden alınmıştır, kimden alınmamıştır1? 

Defterdarın bu Varlık Vergisi mükelleflerin
den bir ev aldığı söyleniyor. Kimin evini ve 
kaça alınmıştır? 

Binanın o zamanki kıymeti ile satmalman 
bedel arasında fark var mıdır? Varsa ne ka
dardır? 

BAŞKAN — Bu sorunun birinci kısmı ait 
olduğu Bakanlıkça evvelce cevaplandırılmıştı. 
Cevapsız kalan yalnız ikinci kısmıdır. Bugün 
bu ikinci kısım hakkında Bakan cevap vere
cektir. 

MALİYE BAKANI HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) —Sorudaki bir noktanın tetkikına lü
zum hâsıl olduğundan cevaplanmasımn 17 Ocak 
Çarşamba gününe talikini rica ederim. 

BAŞKAN — Cevap 17 Ocak Çarşamba gü
nüne talik edilmiştir. 

2. — Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'-
m, komünizmle mücadele için hazırlandığı bil
dirilen Kanun tasarısının ne zaman Meclise su
nulacağına, İstanbul Üniversitesinin açılış töre
ninde vukubulan hâdiseler dolayısiyle arama 
yapılan yerlerde elde edilen dokümanlara ve 
suçlulara verilen cezalara dair sorusuna Ada
let Bakanı Halil özyörük'ün sözlü cevabı 

(6/113) 

BAŞKAN — Şevket Mocan burada mı? (Burada 
sesleri) Soru önergesini okutuyorum. 

. 1Ö50 0 : 1 
T. B. M. M. Başkanlığı Yüksek Katma ' 
T. B. M. M. nin 24 . 11 . 1950 Oturumun

da Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci mad
delerinin komünizme karşı tadili hakkındaki 
teklifimizin komisyonda ivedilikle görüşülmesi 
için müstaceliyet teklifine Adalet Bakanı Hü
kümetin de aynı maksatla bir tasarı hazırladı
ğını, ilk Bakanlar Kurulunda görüşüleceğini, 
derhal Meclise takdim edileceğini iki kanun 
teklifinin birlikte, müstaceliyetle görüşülmesini 
teklif etmişti. Bu hususta aşağıdaki suallerimi
zin sözlü olarak Adalet Bakanı tarafından ce
vaplandırılmasını rica ederim. 

1. Adalet Bakanlığının hazırladığı tasarı 
hangi tarihte Bakanlar Kuruluna verilmiştir? 
Şimdi nerededir? İlk Bakanlar Kurulu ne va
kittir? Âzami hangi tarihte Meclise gelece*ktir? 

2. Mevzuun millî hayatiyeti Hükümet pro
gramında muhtelif mesul makamların sert, katî 
beyanatlariyle dâvanın ehemmiyeti belirtildiği 
halde her gün vukubulan hâdiseler devam edip 
dururken bu âna kadar niçin vakit heder edil
miştir? 

3. İstanbul Üniversitesinin açılış töreninde 
vukubulan hâdiseler dolayısiyle arama yapılan 
63 evde elde edilen dokümanlar ne kadar ve 
nelerdir? Hüviyet ve maksatları tesbite kâfi 
değil midir? 

4. Suçluların üçer lira p'ara cezasına mah
kûm edilmeleri ve yaşları küçük olanların ceza
larının 75 kuruşa indirilmesi tahribatın pek genç 
yaşlara kadar saldırdığını anıklıyor. Cezanın 
bu derece hafif olması suçların 75 kuruşluk ol
masından mıdır, yoksa eldeki mevzuatın 75 pa
ralık bile olmamasından mıdır? 

Tekirdağ Milletvekili 
Şevket Mocan 

ADALET BAKANI HALİL ÖZYÖEÜK (iz
mir) — Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının 
birinci faslında: Devletin arsıulusal şahsiyetine 
karşı cürümleri ve cezalarını ihtiva eden 125 
ilâ 145 nci maddeleri arasındaki 141 ve 142 nci 
maddeler aşırı Solculuk cürmünün sureti tekev
vününü ve bunun propagandası ile verilecek ce
zaları göstermektedir. Ceza Kanununda komi-
telik suçu diye vasıflandırılmış bir fiil mevcut 
değildir. Fakat hakikatte komünistlik faaliye
tinin şartlarına ve icaplarına uygun olan 141 nci 
maddede münderiç suçu buna uygun gördüğü-
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müz ve esasen madde de bunun için tedvin edil
miş bukaasıduğu cihetle bunlara komünistlik suç
ları diyoruz. Bu maddede, asli, fiilî ve tekevvüni 
şartlarını, suç unsurlarını ve kanunen müşeddit 
sebepleri ve halleri tesbit etmektedir. Asıl mad
de ve bunun ferî sayılması gereken propaganda
sına ait 142 nei maddenin ve tadil edilmiş bulu
nan diğer 18 maddeye mütaallik tasarının bu
gün Yüksek Meclisin Adalet Komisyonunda 
müzakeresine başlanmıştır. Tasarı 1 . XII . 1950 
de Hükümetçe Büyük Meclise sunulmuş idi. 

Sözlü sorunun ikinci paragrafına gelince : 
İstanbul Üniversitesinin açılması münasebe

tiyle bir Kasım günü yapılan törende fakülte 
harçlarının kaldırılması hakkında bâzı öğrenci
ler tarafından dağıtılan beyannameler sebebiyle 
açılan" âmme dâvası üzerine İstanbul 6 ncı Asli
ye Ceza Mahkemesinde geçen duruşma sonunda 
bir kısım suçların Cemiyetler Kanununun 34 ncü 
maddesine aykırı görülen hareketlerinden dolayı 
üçer lira para cezasına ve içlerinden birinin ya
şı sebebiyle de üç liranın altıda biri indirilerek 
2,5 liraya mahkûmiyetlerine karar , verilmiştir. 
Maddede gösterilen cezanın aşağı haddinin veril
mesi, yargıcın takdirine taallûk ettiği için Savcı
lıkça da kanun yoluna gidilmemiştir. 

Bu sırada bir kısım şahısların evlerinde yapı
lan aramada bâzı evrak, kitap ve saire elde edi
lerek tetkik ve tefrik için Sulh Hâkimliğine. tev
di edilmiş. Hâkimlikçe bu husustaki tetkiklerin 
bitirilmek üzere olduğu ve neticenin birkaç gün 
içinde savcılığa bildirileceği anlaşılmıştır. Bit
tabi savcılık gerekli görülürse tebeyyün edecek 
fiilin mahiyetine göre âmme dâvası açılacaktır. 

Beyannamelerin siyasi mahiyet taşımadığına 
ve her hangi bir teşekkülün suç vasfını iktisap 
edecek faaliyetine hadim olduğuna kanaat etmi-
yen mahkemenin verdiği hükmü arzettim. Ceza
nın asgari haddinin verilmesi hiçbir zaman mu
cibi tenkid blmıyacağı gibi fiilin mahiyetine ta
allûk eden takdir de taarruzdan masumdur. Bu 
vesile ile mevzuatın kıymetinden birşey kaybet
tiğini iddiaya hakkımız:yoktur. 

Millî iradenin temsil ve tecellisi demek olan 
kanunlarımız hakkında hürmete, uymıyan sözler 
söylenmesi veya, mahkeme kararının beğenilme
mesi sadece teessür uyandırır. Şevket Mocan ar
kadaşıma bu teessürlerimi bildirerek sözüme son 
veririm. (Bravo sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Şevket Mocan. 
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ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Tarım Ba

kanına. (Adalet Bakanı sesleri) Cevaplarımı ver
meden evvel (Cevap verme sesleri) 

HALİL- ÎMRE (Sivas) — Cevap veremezsin. 
ŞEVKET MOCAN (Devamla) — Cevap ve

receğim.. Ona dair elimde doküman var. Söyle
diği gibi değildir. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin rica ederim. 
ŞEVKET MOCAN (Devamla) — Söylendiği 

gibi değildir. 
Bilhassa dokümanlar ve 3 lira 75 kuruşluk 

cezalar üzerinde «biraz durmak isterim. Elde edi
len dokümanları biliyorum. Fakat tahkikatın 
Selâmeti için açıklıyamıyacağım. Mamafih mem
leket çapında bir tehlikeyi tesbit etmekte oldu
ğunu söyliyebilirim. (Bravo sesleri) Buna rağ
men bir taraftan vahşet ve pespayeliğe karşı 
hürriyet çenesinde yer alan vatan evlâtları bize 
süngüleriyle yepyeni zihniyette bir vatan bir 
istiklâl hediye ederken bu yeni zihniyetli vatan 
bünyesinde yer yer, alev alev istiklâlimizi teh
dit eden pespayeliğe karşı şahlanan arslanlar 
gibi iradei milliyesini ve kararını dünyaya ak
settirirken (Bravo sesleri) Vahşet öncüleri va
tan bünyesinde üç liraya mahkûm oluyor. Dün
yanın en büyük muzafferi Timurlenk zaferleri
ni istilâ edeceği yerlere evvelce gönderdiği ca
sus teşkilâtının mükemmeliyetine medyun oldu
ğunu söyler. Tarih boyunca bir daha dirilme
mek üzere bizi tasfiye edeieek kominform öneür 
lerini yirminci asra uygun ideoloji maskesiyle . 
bünyemize sokmuştury O kadar ki sayın makam 
sahipleri komünist devletlû,. saadetlû kominform 
casusları sayesinde en yüksek irfan yuvamızı 
tahribe, (Adliye Bakanının itirafı gibi) ceza 
müeyyidesiz bir serbesti ile heer gün biraz da
ha cüretle devam etmektedirler. Eski iktidarın 
kararsız, korkak, idarei maslahat politikası "böy
le ceza müeyyideleriyle vatan hainlerine cüret; 
serserilere ise macera antrenümanlarmı teşvik 
etmişler, hattâ ileri şantaj yapanlara taviz bile 
vermiştir. Hududu geçerken gebererek Sabahat
tin Ali'ler mekteplerimize kadar sokulmuş, va
zife verilmiştir. Nazım Hikmet şiirleri mektep 
kiraat. kitapları haline getirilmiştir. Sanki dört 
serserinin kafası ezilirse bize ilânı harb edile-
cekr böyle tâviz verilirse vatana tevcih edilmiş 
emperyalist emeller değişecek. (Bravo sesleri) 
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Bugünler bu tehlikeyi önliyeeek kanunlarımıza 
muhalefet organı olan (Ulus) büyük puntular-
la insan hürriyeti tahdit ediliyor, fikir hürriye
ti kalmiyor gibi yazılar yazıyor. Dâva partilerin 
fevkindedir. Ben yine muhalefeti bu ağır du
rumda görmek istemiyorum. Gazetelerine sokul
muş komünistler öncülerinin gazetelerini istis
mar etmiş olduklarını zannetmek istiyorum. Bu 
neşriyatı kendilerine bir ibret misali olarak gös
teriyorum. iki , üç kapak gürültüsüne rağmen 
ateş gibi milliyetçi olan müeadele arkadaşlarım 
milletvekilleri mutlaka bünyemize saldıran bu 
yatansız hainleri vatanın harimi ismetinden te-
mizliyecek kanunu süratle çıkaracaktır. (Bra
vo sesleri) 

Muhalefete de böyle partilerin fevkinde dâ
valara Sekizinci Meclis zabıtlarında o vakit 
muhalif olan Demokrat Partinin tek kelime 
ile itiraz etmediğini de örnek olarak dikkatli 
olmasını tavsiye edeceğim. 

Adalet Bakanı bana teessüf edeceğine ceza 
müeyyidelerimizde hâkimlere geniş içtihat ve 
kanjpt salâhiyeti veren hâkimlerinin üç lira 
para .cezası vermesine ve komünizme karşı bir 
sarih müeyyidenin olmamasına teessüf ederse 
daha isabetli hareket etmiş olur. (Alkışlar) 

3. — Mardin Milletvekili 'Aziz Uras'ın, Gü
ney - Doğu ovasının sulama projesi ile İsken
derun - İran \yolu ve {jfurs Hidroelektrik San
trali inşaati jhakkmda Bayındırlık ve llçişleri 
Bakanlıklarından .sözlü sorusu (6/123) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve îçiş-
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leri Bakanları tarafından sözlü olarak cevap
landırılmalarına delâletinizi dilerim. 

Mardin Milletvekili 
Dr. Aziz Uras 

1. Güney - Doğu ovasının mühim bir kıs
mını sulıyacak olan cağcağ ve Hineysan proje
si ne durumdadır? 

2. İskenderun - Iran yolu inşaatı ne vazi
yettedir? 

3. Gurs Hidro Elektrik Santrali inşaati ne 
safhadadır, ne zaman bitecektir?. 

BAŞKAN — Efendim, Bayındırlık Bakan 
Vekilinin izhar ettiğine göre salahiyetli Bir Ba
kan tarafından izahat verilmek üzere bu soru
nun tehiri zarureti duyulmaktadır.. 

ALI FUAD CEBESOY (Eskişehir) — Ve
kili var. 

BAYINDIRLIK BAKANI VEKlLl SAMET 
AĞAOĞ-LU (Manisa) — Gelecek haftaya tali
kini istiyorum. 

BAŞKAN — Gelecek haftaya talikini ben
denizden rica etmişlerdi. Şimdi de teyit ettiler, 
Riyaset de bu talebi sizlere bildirmek zaruretini 
duyduğu için arzediyorum. 

4. — Erzurum Milletvekili fiahadır Dülger'-
in, aşırı sağ ve <sol fikir cereyanları karşısında 
Hükümetin takip etm\ek kararında olduğu ha
reket hattı hakkındaı

 ! Başbakanlıktan sözlü so
rusu (6/135); 

BAŞKAN — Dördüncü maddeye geçiyoruz. 
Bahadır Dülger burada mı (Yok sesleri) 

Gelecek Birleşime bırakıyoruz. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Bursa Milletvekili Necdet i Yiknaz'ın, 
Belediye Gelirleri Kanununun U nci, 4 \ncü ve 
5 nci maddelerindeki «Tahsil v& tahsUât» keli
melerinin yorumlanması Jıakhinda önergesi ve 
İçişleri ve Maliye I Komisyonları raporları 
H/58) [1] 

BAŞKAN — Bir yorum fıkrası okunacak. 

Belediye Gelirleri Kanununun 1, 4, Ve 5 nci 
maddelerindeki (Tahsilat) tabirinin yorumu 

1 . VII . 1948 tarihli ve 5237 sayılı Beledi-

[1] 21. sayılı basm&yazı tutmağın somundadır. 

ye Gelirleri Kanununun 1, 4 ve 5 nci maddele
rindeki. (Tahsilat) tâbiri haliye ve sabıka tah
silâtına şâmildir. 

BAŞKAN — Yorumu tazammun eden fıkra 
okundu: Bu fıkrayı yani Belediye Vergi Gelir
leri Kanununun 1, 4 ve 5 nci maddelerindeki 
«tahsilat» tâbirinin mânasını formüle eden şu 
izahı kabul buyuranlar lütfen işaret buyursun
lar. 

HİKMET FIRAT (Malatya) — Söz istiyo
rum. 

HÖCMET FIRAT ('Malatya) —. Efendim, 
Belediye Gelirleri Kanununun birinci, dördüncü 
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ve beşinci maddeleriyle husule gelecek gelirler 
üzerinde bir ihtilâf mevzuulbahis olmaktadır. 

Bundan evvel Necdet Yılmaz arkadaşımızın 
bir sorusuna, Dâhiliye Vekili cevap verinken, bu 
tahsilatın, yani Belediye Gelirleri Kanununun 
1, 4 ve 5 nci maddelerinden husule gelecek ha
sılatın 1949 yılından evveline ait kısımlarının 
Ibelediyeye ait olmadığını, 1949 yılından sonra
kilerin belediyeye ait bulunduğunu bildirmiş
ler ve aynı soru dolayımyle Maliye Vekili ise, 
geçen yıllara ait tahsilat da bu konuya girdiği
ni beyan etmişlerdir. Bendeniz Necdet Yılmaz 
arkadaşıma, bu mevzuu bir tefsir halinde bura
ya getirmiş olmasından dolayı şahsan teşekkür 
ederim. Bu mevzuu ele alarak bir tefsiri kanuni 
yapmak zarureti hâsıl olmuştur. 

Arkdaşlar, gene huzurunuzu biraz işgal ede
ceğim. Belediyeler tamamen sevimli bir evlâdı-
nızdır, süt çocuğudur, birdenlbire yürüyemez. 
Emekliyor, bir kolunu atıyor, sonra ötekini kul
lanıyor. Bir ayağını atıp çekiyor, sonra ötekini 
uzatıyor, emekliye emekliye yürüyor. Fakat bu 
emekleme o kadar uzun sürdü ki, hepimiz doğ
madan başlıyan bu emekleme hâlâ devam et
mektedir. Bu kadar uzun süren emeklemeye 
meydan veremeyiz. Bunu, sizlerin vicdanına hi
tap ederek ve sizin hislerinize tercüman olarak 
'söylüyorum. Belediyeleri artık *bu vaziyetten 
kurtaralım. Belediyeler tarih boyunca dar gelir 
kanunları yüzünden emekliye emekliye bugünkü 
duruma girdi. Ancak mevzuulbahis olan (Beledi
ye Gelirleri Kanunu) ile bu emekleme devrinden 
epeyce yükselmiştir. Yani elimizdeki kânunun 
ruhu mânası, belediyelere bir muhtariyet ver
miştir, hakkı takdir vermiştir. Diyoruz k i ; siz 
artık vesayetten kuruldunuz, kendiniz düşüne
rek memleketinizi idare ediniz. Belediye Gelirle
ri Kanununun ruh ve mânası budur, arkadaşlar. 
Ama bu araya ne yapıp yapıp 5 madde sokul
du.. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci 
maddeler, ki, bunlar Devlet gelirleriyle mütena
sip olan gelirlerin belediye paylarına mütaâllik-
tir. Bu paylar M Hakkı takdirden uzak kalıyor. 

, İdari vesayet zihniyeti burada hâkimdir. Bele
diyelere tam bir itimat gösteriliyor, sonra da 
onu, İçişleri Bakanlığının emrinde, İller Banka
sına tevdi ediyor. Bunun % 80 i belediyelere 
vakti muayyeninde veriliyor. % 20 si ise başka 
bir formülle idari vesayetin emrine bırakılıyor. 

Arzettiğiim gibi, çıok çetin bir emekleme ile 
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yürüyen bu belediyeler bir elleriyle idari ka
nunlara. bir elleriyle de malî kanunlara sarıla
rak ilerlemeye çalışıyorlar. 1948 yılının Tem
muzun birinci günü, bu malî emekleme, tamama 
yakin bir istihkak ile takdir yetkisi ile başarmış
tır. Ama ona mütevazı olarak idare kanunu, tam. 
mânasiyle idari makamatm baskısı altına sok-

. muştur. İşte bu vaziyet altında bu malî kanunu 
yürütmek cidden zordur. 

Benim sizden samimiyetle ricam şudur ki, 
Dokuzuncu Devrede milletvekili olarak milletin 
derdi, dâvası olarak bu hak ve yetkilerin, beledi
yeye verilmesidir bu mevzuda 8 nci Devrede de 
hayli emek sarfedilmişti ve bir kanun da teklif 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Sadede geliniz, tefsir üzerinde 
konuşunuz. 

HİKMET FIRAT (Devamla) — Baş üstüne 
efendim, öyle de konuşurum. Nasıl olsa bu mev
zu buraya gelecek. Millet namına söz veriyorum, 
bu mevzuda,. yine kürsüdeyim, ozaman yine hu
zurunuzda sarih mütalâada bulunacağünjjjtefsîr 
üzerinde sözüme devam ediyorum. 

BAŞKAN — Rica ederim. 

HİKMET FIRAT (Devamla) — Evet, tef
sir üzerinde söyliyeceğim. 

İçişleri Komisyonu Belediye Gelir Vergisinin 
ruh ve mânasına uygun olarak bu tefsir tama-
miyle belediyenin görüşüne ve geçmiş 8 nci Devre 
milletvekillerinin tam görüşüne mutabık olarak, 
o ruhun mânasına uyarak kabul ediyor. 

Maliye Komisyonu da bunu daha kuvvetli bir 
adımla Muhasebei Umumiye Kanununa dayana-
rek teyit ediyor. Güzel... Diyecek birşey yok
tur. Münşerih olarak arzediyorum ki, tamamdır. 
riayet etmek mecburiyetinde olduğumuz bir İçtü
zük vardır. Anayasanın hükümlerine mutabık 
olarak tanzim edilmiş bu nizamname bir usul ka
nunudur. Buna hürmet edersek görüşmelerimiz 
kolaylaşır. Müsaadenizi rica ederek İçtüzüğün 
bu tefsiri yönündeki maddesini huzurunuzda 
okuyalım-: 

Yüz yirmi dördüncü madde — « Bir kanunun 
yorumlanması gerektikte, yorum istemi ile bu
nun gerekçelerini gösteren tezkere yahut önerge, 
o kaniunu ilk defa görüşmüş olan komisyonlara 
havale olunur. 

O kanunu özel bir komisyon incelemişse ba-
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kanlıklarla karşılıklı komisyonlardan üye alına
rak on beş kişilik geçici bir komisyon- kurulur. 

Koniisyon raporu Kamutaya sunularak yorum 
fıkrası görüşülür. 

Asıl kanunun kabulü için hangi usul ve çok
luk yeter sayısı-gerekli ise yorum fıkrası da aynı 
usul ve yeter sayıya bağlıdır.» 

Yine bu tefsir konusunda Bütçe Komisyonu
nun da elbetteki İçtüzük hükümlerine göre tet
kik yetkisi mevcuttur. 

126 ncı maddenin 5 nci fıkrası da şöyledir: 
Bütçe kanunlariyle ve dördüncü fıkradaki ka
nunlarla ilişkin bütün yorumlar, Bütçe Komis
yonuna verilir. 

Şimdi maruzatım budur ki; belediyelerin 
Gelir Kanunu müzakere edildiği zaman, işin 
ehemmiyetine ve müstaceliyetine dayanan key
fiyeti Yüksek Meclisiniz takdir buyurarak bunu 
içtüzüğün hükümleri gereğince İçişleri Komis
yonundan, Maliye Komisyonundan ve Bütçe Ko
misyonundan beşer arkadaş alarak 15 kişilik 
bir komisyon teşkil etmiş ve ana kanun, bu ko
misyondan çıkmıştır. Binaenaleyh İçtüzüğün 
hükümlerine göre her hangi bir tefsir yine mut
laka aynı formüle tâbi tutulacaktır. Binaen
aleyh bunu mücerret olarak Maliye Komisyonu
na gidişi, İçtüzüğümüzün hükümlerine aykırı
dır. Benim buradaki ricam, İçtüzük hükümle
rine uyularak bu tefsiri de yorum merciine sev-
ketmemiz lâzımgelir. 

Aslı hakkında hiçbir itirazım yoktur. İçtü
züğün hükümlerinin yerine getirilmesini rica 
ediyorum ve yüksek takdirinize arz için de bu 
mealde bir teklifi Yüksek Başkanlığa takdim 
ediyorum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? Bu 
madde, bu yorum üzerinde yoktur. 

Şimdi takriri okuyacağım. Ondan sonra re
yinize arzedeceğim. Takrir sahibinin izah bu
yurdukları veçhile yorumun salahiyetli komis
yonda yapılmadığı ve binaenaleyh salahiyetli 
komisyona bu yorum önergesinin iadesi gerek
tiği hakkındadır. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden ötürü, Be

lediye Gelirleri Kanununun 1 - 4 ve 5 nci mad
deleri hakkında tefsiri talep olunan ve müza
kere konusu bulunan Sayın Necdet Yılmaz ar
kadaşımızın önergesinin esas Belediye Gelirle-
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ri Kanununu hazırlıyan İçişleri, .: Maliye ve 
Bütçe Komisyonlarından seçilecek beşer üyeden 
müteşekkil Geçici Komisyona tevdii ile İçtüzü
ğümüzün 124. maddesinin 2 nci ve 4 ncü fıkra
larının hükümlerinin yerine getirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Malatya Milletvekili 
Dr. H. Fırat 

BAŞKAN — Takrir üzerinde söz istiyen 
var mı efendim? 

YUSUF AYSAL (Kütahya) — Sayın arka
daşlarım, İçtüzüğün ahkâmı bu ise şüphesiz ki, 
ittiba etmek mecburiyetindeyiz. Yalnız yapılan 

'tefsir taleplerini Başkanlık Divanının alâkalı 
komisyonlara havalesi icabeder. Bu havaleleri 
yaparken de İçtüzük hükümlerine uyması ica
beder. B. M. M. Başkanlığı bunu ancak İçişleri 
Komisyonu ile Maliye Komisyonuna havale et
miştir. Bu takdirde oya koymadan evvel Baş
kanlığın noktai nazarını öğrenmek faydalı ola
caktır kanaatindeyim. 

R E F E T AKSOY (Ordu) — Efendim, bu Be
lediye Gelirleri Kanununun 1 ve 4 ve 5 nci mad
delerinin tefsiri hakkındaki teklifin Dâhiliye En
cümenine verilmesi yerindedir. Çünkü Belediye 
Kanunu İçişleri Komisyonunda ve mütaakiben 
diğer bakanlıklarla alâkalı olan komisyonlarda 
tetkik edilmiştir. Bu itibarla bu tefsiri de Riya
set Divanının doğrudan doğruya İçişleri Komis
yonuna havale etmesi İçtüzüğe uygundur. Buna 
binaen Malatya Milletvekili Hikmet Fırat 'in 
burdaki izahı buna müstenittir ve yerindedir. 
Ve muhtelit bir komisyonda tekrar tetkik edil
dikten sonra burada görüşülmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı?. 
Riyaset Divanı bu yorum talebini, yalnız İç

işleri ve Maliye ile ilgili gördüğü için her iki ko
misyona sevketmiştir. Filhakika yorumun muhte
vasında tahsilat mafhumunun sınırlandırılması 
isteniyordu. Sabıka ve haliyeye şâmil olup olma
dığının belirtilmesi isteniyordu. Bütçe ile ilgisi 
maddeten yoktur. Bu noktai nazarla her iki ko
misyon bunu, birisi malî mefhumlar itibariyle 
Maliye Komisyonu, diğeri de, esas kanunun tat
biki ile mükellef olan İçişleri Komisyonu oldu
ğu düşünülerek bu komisyonlara gönderilmiştir. 

Şimdi takriri reye arzediyorum, ayrıca bir 
geçici komisyonda tetkikini, yani, Bütçe Mali
ye ve İçişleri komisyonlarından beşer üye alı-
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narak kurulacak bir geçici komisyona bu yorum 
isteğinin verilmesi hakkındaki takriri kabul bu
yuranlar lütfen işaret buyursun... (Bütçe girmez 
sesleri) 

Aksini kabul edenler... Şu halde tekrar geçici 
komisyonda görüşülmek üzere bu yorumu iade 

ediyoruz efendim. 
Şimdi arkadaşlar, bugünkü ruznamede görü

şülecek başka bir mesele kalmamıştır. Bu iti
barla 22 Aralık Cuma günü saat 15 de toplanıl
mak üzere Birleşimi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 15,45 

T. B. M. M. Basvmem 



S. Sayısı = 21 
Bursa Milletvekili Necdet Yılmaz'ın, Belediye Gelirleri Kanununun 
1 nci, 4 ncü ve 5 nci maddelerindeki (Tahsil ve tahsilat) kelimele

rinin yorumlanması hakkında önergesi ve İçişleri ve Maliye 
Komisyonları raporları (4/58) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksök Başkanlığına • 

5237 sayılı Be^diye Gelirleri Kanununun 1, 4 ve 5 nci maddelerinin sureti tatbiki hakkında 
Maliye ve İçişleri Bakanlıklarından vâki sözlü soruya aözii geçen hakanlar tarafından verilen ce
vaplarda, hu maddelerin tatbikinde iki bakanlığın ayrı görüşte bulundukları tebarüz ettirilmiş ve bu 
hususta Danıştaydan istişari karar isteneceği ifade edilmiştir. • * . 

Danıştayın isticarı kararlam; kanunu tatbik edenleri ilzam eder mahiyette bulunmadığından; 
kanunun tatbikatındaki görüş farkının katî suretle izalesini temin edemez. 

Halbuki hâdisemizde bir kanunun iki bakan1 ık tarafından aym ayrı şekillerde tatbik edilmekte 
bulunması keyfiyeti ve tatbikatın tevhidi zarureti mevcuttu?. 

Bu durum ancak 5237 sayılı Kanunun 1, 4 ve 5 inci. maddelerindeki (Tahsilat) hükmünün 
yorumlanması ve bu hususta Büyük Millet Meclisinin görüşünün belirtilmesi suretiyle kabil ola
caktır. " ' 

Bu itibarla 5237 sayılı Kanunun 1, 4 ve 5 inci maddelerindeki (Tahsilat) a ait hüküm; gelirlerin 
tahakkuk senelerine göre; nasıl anlaşılması gerektiğinin yorumlanmasını arz ve teklif ederim. 

Bursa Milletvekili 
Necdet Yılmaz 

GEREKÇE 

5237 sayılı Belediye Gelir Kanununun birinci maddesi Kazanç Vergisi tahsilatının % 5 inin, 
4 ncü maddesi belediye sınırları dahilindeki binalardan tahsil olunan Bina Vergisinin % 25 inin 
ve 5 nci maddesi ise, tahsil olunan Tol Vergisinin % 20 sinin belediye payı olarak ayrılacağını yaz
maktadır. 

Kazanç Vergisi tahsilatını yapan Maliye Bakanlığı tahakkuk senelerini nazara almaksızın bele
diye paylarını tam olarak vermekte olmasına rağmen İçişleri Bakanlığı tilere verdiffi bir- emirle; 

A) 1949 ve daha sonraki yıllar tahakkuklarından yapılan Belediye sınırları dahilindeki Bi
na Vergisi tahsilatından % 25 ve daha evvelki yıllar tahakkukatlarından yapılan tahsilattan ise 
hükmü meriyetten kalkmış olan 1454 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinde tâyin olunan nispetlere gö
re yani % 15 belediye hissesi ayrılmasını; 

B) Keza Yol vergisinin 1949 ve daha sonraki seneler tahakkuk!arından yapılan tahsilattan 
% 20 belediye payı ayrılmasını, 1948 ve daha evvelki yıllar tahakkuklarından yapılan tahsilattan 
ise belediye payı ayrılmasına lüzum olmadığı; bildirilmiştir. 

Belediyelere hisse tefrikinde Maliye ve İçişleri Bakanlıklarının ayrı yollar tutmuş olmaları doğ
ru bulunmadığından kanunun tatbikatında aynı görüşle hareket etmek imkânı olup olmadığının 
sözü geçen Bakanlardan sözlü olarak cevaplandır!ması rica edilmiş ve 21 . VI . 1950 tarihli Birle
şimde soruyu cevaplandıran Bakanlar Bakanlıklarının görüşlerini İsrar etmişlerdir. 

Bu itibarla ve kanunun tatbikatmdaki tereddüdü izale etmek üzere 5237 sayılı Kanunun 1, 4 ve 
5 nci maddelerindeki tahsilata ait hüküm Büyük Millet Meclisi tarafından yorumlanmak suretiyle 
tatbikattaki aykırılığın izalesi zaruri görülmüştür. 
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İçişleri Komisyona raporu 

' T. B. M. M. 
•İçişleri Komisyonu 

Esas, No. 4/58 
Karar 'No. 5 

•S.JMH. .mm 

Yüksek Başkanlığa 

Bursa Milletvekili Necdet Yılmaz 'm, ~ Bele
diye Gelirleri Kanununun 1 nci, 4 ncü ve 5 
şinci maddelerindeki (Tahsil ve tahsilat) Keli
melerinin yorumlanması hakkındaki önergesi 17 . 
XII . 1950 Cuma günkü oturumumuzda önerge 
.sahibiyle İçişleri ive Maliye Bakanlıkları mü
messillerinin iştirakiyle müzâkere-edildi. 

.Hükümet .temsilcileriyle önerge -sahibinin 
izahatlarından sonra komisyonumuz; 

5237 ;sayılı »Belediye Gelirleri Kaununun -1, 
4 ve 5 nci maddelerindeki (Tahsilata) ait hük-
. mün Maliye .ve .İçişleri Bakanlıklarınca ayrı 
ayrı anlayışlarla tatbik olunmasının, tatbikat
ta husule getireceği •, zorlukları nazarı itibara. 
.alarak, önergede de ileri sürüldüğü üzere, 
(Tahsilat) tabirinin mutlak surette ifade 
edilmiş. olduğuna göre, sabıka ve haliyeyi âm 
ve şâmil mânada ^anlaşılmakta olduğundan, Ma
liye /Bakanlığının «anlayıp tatbika geçtiği veç
hile bu hisselerin iyeni kanunun tâyin etmiş 
olduğu miktarlar üzerinden haliye ve sabıka 

olarak ödenmesi şeklinde yorumlanması komis
yonumuzca ittifakla kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna ve
rilmek, üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

İçişleri K. Başkanı 
Kırklareli 
F. Üstün 
Sözcü 

Zonguldak 
A. Y:urdahayrak 
Balıkesir ^Bitlis 

S. Başkan fM. Erim 
Diyarbakır 

N. Önen 
Niğde Ordu 

F. Ecer F. Boztep 
Tökad 

N. T.Top&oğlu 
İstanbul 

H. Yaman 

Başkanvekili 
Bursa 

•N. Yılmaz 
Kâtip 
Amasya 

K. Emn 
Çoruh 

Z. mal 
Elâzığ 

A. Bemittaş 
ûdrsı 

e H. Şarlan 
;Trabzon 

rH. Grhon 
Van 

î. Akın 
İmzada bulunamadı 

TÎçişleri "Komisyonsmun yonma iikrası 

Belediye Gelirleri Kanununun 1, 4 w 5 nci 
maddelerindeki (Tahsilat) tâbirinin yorumu 

1.. mi . 1948 tarihli ve 5237-sayılı Beledi 
ye Gelirleri Kanunnnan il, A ve 5 nci 'maddele

rindeki CTaksilât) iâfeiriAali^evTe 'safoı&a+Mhsi-
lâtına: şâmildir. 

(S. Sayısı : J21) 
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Maliye Komisyonu rapora 

T.B.M.M. 
Maliye Komisyonu 16 . XII . İ950 

Esas No. 4/58 
Karar No. 13 

Yüksek Başkanlığa 

Bursa Milletvekili Necdet Yılmaz'm, Bele
diye Gelirleri Kanununun 1, 4 ve 5 nci madde
lerindeki «Tahsil ve tahsilat» kelimelerinin yo
rumlanması hakkındaki teklifi, teklif sahihi ile 
İçişleri Bakanlığı, temsilcisi hazır (bulundukları 
halde incelendi. 

1050 numaralı Muhasehei Umumiye Kanunu
nun 40 nci maddesinde aynen «Bir senei maliye 
içinde tahakkuk eden varidat ve hasılat o sene 
(bütçesinin varidatını teşkil eder. Ancak, senei 
(maliye gayesinde kalacak bakaya, gelecek sene 
hütçesine imal edilir,» Hükmü mevcut olduğun
dan. Hıaliye ve saJbıka tahsilatının vâikı olduğu 
sırada mevcut ve mer'i ahkâma tâbi tutulması 
icalbedeceği kanaatine varan komisyonumuz, 
5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 1, 4 
ve 5 nci maddelerinde'ki «Tahsil ve tahsilat* 
kelimelerinin şahika ve haliyeyi şâmil bulundu-

• m ı 

ğu yolundaki İçişleri Komisyona kararına işti
rak ederek, adı geçen komisyon tarafından tes-
Ibit olunan yorum fıkrasını, Komisyonumuz da 
aynen kalbu'l etmiştir. 

Havalesi gereğince Kamutaya arzedilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Komisyonu 
Başkanı 

Bize 
/. Akçal 

Kâtip 
Zonguldak 

Mardin 
A. Kalav 

Siird 
M. D. Sualp 

Kırşehir 
H. 8. Erhut 

Samsun 
Ş. Uluçay 

Sivas 
Ş JScevit 

Sözcü 
Giresun 

H. Erkmen 

Konya 
V. N. Tiğİter 

Seyhan 
Z. Akçalı 
Trahzon 
T. Koral 

(S. Sayısı: 21) 




